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PRAVILNIK KONJENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE O OCENJEVANJU KAKOVOSTI JAHALNIH ŠOL IN
KONJENIŠKIH CENTROV, ČLANOV KZS
I. Uvodne določbe
1. člen
(Namen pravilnika)
Ta pravilnik ureja postopke ocenjevanja kakovosti članov KZS (jahalnih šol in konjeniških centrov),
upoštevajoč kriterije primernosti pogojev za zagotavljanje kakovostne oskrbe jahalnih konj, za
kakovostno izvajanje konjeniških programov KZS in strokovnega dela v konjeništvu v vseh njegovih
pojavnih oblikah. Določa tudi oblikovanje in sestavo Komisije za ocenjevanje kakovosti jahalnih šol in
konjeniških centrov (v nadaljnjem besedilu: komisija).
2. člen
(Pomen izrazov)
V tem dokumentu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
•

•

•

•

•
•

Jahalna šola v tem pravilniku pomeni subjekt, ki na šolskih konjih izvaja dejavnost poučevanja
jahanja v vseh njegovih pojavnih oblikah, od otroških, začetnih in nadaljevalnih rekreativnih
programov do začetnih in nadaljevalnih športnih programov. Svojo dejavnost mora imeti
pravno formalno urejeno in delovati samostojno ali pod okriljem statusa enega od članov KZS
(klub, društvo, podjetje, ipd.).
Konjeniški center v tem pravilniku pomeni subjekt, ki v okviru svojega delovanja ponuja
storitve s področja konjeniškega športa, kot so ponudba oskrbe in treninga športnih konj,
treniranje tekmovalcev, izobraževanje in organizacija tekmovanj. Svojo dejavnost mora imeti
pravno formalno urejeno.
Vlagatelj je pravna oseba ali fizična oseba z dejavnostjo, ki se ukvarja s konjeništvom in v
svojem imenu odda vlogo za pridobitev ocene v eni ali obeh ocenjevalnih kategorijah. Pri tem
navede pooblaščeno kontaktno osebo, ki sodeluje s komisijo v postopku ocenjevanja.
Vloga za ocenjevanje je oddana in podpisana zahteva za vključitev v ocenjevanje, dopolnjena
z vsemi prilogami in dokumentacijo, določeno v tem pravilniku, ki jo vlagatelj posreduje KZSSKA po navadni ali elektronski pošti;
Vprašalnik je obrazec, s katerim komisija na terenu popiše dejansko stanje na terenu in služi
kot pripomoček za vrednotenje in razvrščanje v razrede.
Znak kakovosti je ocena, ki jo vlagatelj pridobi po končanem postopku ocenjevanja, če
izpolnjuje minimalne standarde, določene v tem pravilniku.

II. Postopek ocenjevanja
3. člen
(Oblikovanje komisije)
Člane komisije za ocenjevanje kakovosti članov KZS s sklepom imenuje Svet SKA, potrdi pa UO KZS.
Komisija je sestavljena iz treh rednih in dveh nadomestnih članov, ki morajo biti strokovni delavci KZS
ali uradne strokovne osebe KZS. Najmanj en član komisije mora biti predstavnik Sveta SKA in najmanj
en član predstavnik interesnih skupin (jahalnih šol, konjeniških centrov).
Člani komisije morajo biti natančno seznanjeni s postopki in kriteriji ocenjevanja. Če je eden od članov
komisije osebno ali poslovno povezan z ocenjevano šolo ali centrom, pri ocenjevanju ne sme
sodelovati.
4. člen
(Opredelitev namena in ciljev ocenjevanja kakovosti)
Namen ocenjevanja kakovosti članov KZS je nenehno vzdrževanje, spodbujanje in izboljševanje
pogojev in kakovosti strokovnega dela v konjeništvu v vseh njegovih pojavnih oblikah. Pomembna je
vključitev vseh članov KZS, ki izvajajo dejavnost poučevanja jahanja in športnih treningov.
Cilj ocenjevanja je splošno doseganje čim višjega standarda storitev in zagotovitev vsaj minimalnih
pogojev za kvalitetno izvajanje programov KZS (Jahač 1 in 2, šolska in športna tekmovanja), hkrati pa s
promocijo ocenjenih jahalnih šol in centrov usmerjati uporabnike storitev k ponudnikom, ki imajo za
konjeniško dejavnost primerne pogoje in strokovnost.
5. člen
(Pogoji za pristop k ocenjevanju)
K ocenjevanju se lahko prijavijo registrirani člani KZS, tako tekmovalni kot podporni člani, ki v okviru
svoje dejavnosti izvajajo storitve jahalne šole in/ali športnih treningov in tekmovanj, imajo za to
primerno infrastrukturo in usposobljen kader ter imajo svojo dejavnost pravno formalno urejeno.
6. člen
(Prijava v ocenjevanje)
Vlagatelj – član KZS, ki se želi vključiti v ocenjevanje, podpisano vlogo za ocenjevanje pošlje po navadni
ali elektronski pošti na naslov KZS-SKA. Pri tem navede, v katero kategorijo se prijavlja in navede
kontaktno osebo – predstavnika člana, ki nato sodeluje s komisijo v postopku ocenjevanja.
Po prejetju vloge SKA v roku 30 dni kontaktira kontaktno osebo člana KZS, s katero se dogovori za
datum obiska komisije na terenu.

7. člen
(Popis stanja na terenu)
Popis stanja na terenu izvedeta najmanj dva člana komisije, ki si skupaj s predstavnikom pooblaščene
osebe vlagatelja ogledata hleve, pripadajoče objekte, konje, infrastrukturo in izpolnita vprašalnik SKA.
Vprašalniku se lahko doda opombe glede posameznih opažanj in možnih izboljšav.
Ocenjevanje mora biti nepristransko in zajemati izključno ugotovljena dejstva.
Vsaj en član komisije na terenu mora biti stalen za ohranjanje enakih kriterijev ocenjevanja, razen v
primeru iz 2. odstavka 3. člena tega pravilnika. Po končanem izpolnjevanju vprašalnik podpišejo člani
komisije in prisotni predstavnik člana KZS. Slednji ob zaključku prejme en izvod izpolnjenega
vprašalnika. S podpisom potrdi, da je seznanjen z ugotovitvami in da so podatki v vprašalniku resnični.
8. člen
(Razvrščanje v razrede)
Po zaključenem popisu stanja na terenu se zberejo vse pridobljene informacije in seštejejo točke.
Komisija pregleda dokumentacijo, o svojih ugotovitvah napiše poročilo za vsakega ocenjenega člana
posebej, poda pripombe o možnih izboljšavah in končnem rezultatu. V primeru, da je iz vprašalnika
razvidno, da se član s preprostimi ukrepi lahko takoj uvrsti v višji razred, se ga pozove k dopolnitvi v
roku 14 dni in se po tem roku zaključi poročilo.
Skladno s končnimi ugotovitvami se člana KZS razvrsti v enega od razredov in se mu izda Znak kakovosti
s pridobljenim številom podkvic.
III. Kategorije ocenjevanja in ocenjevalni kriteriji
9. člen
(Kategorije ocenjevanja)
Ocenjevanje se izvede v dveh kategorijah:
•
•

Jahalna šola
Konjeniški center

V kategoriji jahalna šola se ocenjuje rekreativno – športna ponudba, ki jo član KZS izvaja na šolskih
konjih, v kategoriji konjeniški center pa je poleg rekreativno – športne ponudbe (brez šolskih konj)
vključena tudi organizacija tekmovanj.
Član KZS se lahko prijavi v ocenjevanje v eni ali obeh kategorijah in za vsako kategorijo prejme
samostojno oceno. Če konjeniški center v okviru svoje ponudbe izvaja šolo jahanja, se mora prijaviti k
ocenjevanju v obeh kategorijah.

10. člen
(Ocenjevalni kriteriji)
Jahalne šole in konjeniške centre se v postopku ocenjevanja razdeli v razrede na podlagi več kriterijev:
•
•
•

Šola mora izpolnjevati pogoje za pridobitev znaka Konjem prijazen hlev.
Glede na prednostne kriterije, povezane z infrastrukturo, izšolanostjo kadra in kakovostjo konj
se šole razvrsti v osnovne kategorije.
Končni vprašalnik s podrobnejšimi kriteriji predstavlja podrobnejšo analizo šole in služi kot
osnova za izračun točk. Ta kriterij je podrejen prednostnim kriterijem, navedenim v drugi alineji
tega odstavka.

Podrobna navodila glede ocenjevanja posameznih kriterijev so opredeljena v vprašalniku.
IV. Znak kakovosti KZS
11. člen
(Znak kakovosti)
Znak kakovosti KZS je oznaka, ki jo ocenjena jahalna šola ali konjeniški center prejmeta po končanem
postopku ocenjevanja.
Ocenjenim jahalnim šolam in konjeniškim centrom se podelijo podkvice kot oznaka kakovosti, pri
čemer pomeni Ʊ – najmanjše število točk in ƱƱƱƱ – največje število točk (jahalne šole) oziroma ƱƱ –
najmanjše število točk in ƱƱƱƱ – največje število točk (konjeniški centri).
Vse ocenjene jahalne šole in konjeniški centri so navedeni na spletni strani KZS in označeni s prejetim
številom podkvic. Ocenjeni člani KZS po končanem postopku ocenjevanja prejmejo označevalno tablo
s svojim nazivom, logotipom KZS-SKA, znakom konjem prijazen hlev in doseženo oceno za vsako
ocenjeno kategorijo.
12. člen
(Veljavnost ocene)
Pridobljena ocena je veljavna 3 leta od postopka ocenjevanja, po tem času se postopek ponovi. KZS
ocenjene člane obvesti o bližnjem izteku veljavnosti ocene in jih povabi k ponovni prijavi v ocenjevanje.
Ocena se lahko revidira tudi pred potekom tega časa na pobudo vlagatelja v primeru spremenjenih
razmer ali na pobudo KZS-SKA na podlagi prejetih pritožb in dokazil, ki nakazujejo neskladnost ocene s
predpisanimi standardi.

V. Izvajanje programov KZS Jahač 1 in Jahač 2 in izdajanje gradiv
13. člen
(Pogoji za izvajanje programov)
Programa KZS Jahač 1 in jahač 2 sta programa začetnega in nadaljevalnega šolanja jahača na
rekreativnem nivoju in sta pogoj za pristop k izpitu za tekmovalno licenco KZS in k usposabljanju v
športu. Programa kot taka natančno opredeljujeta zahtevane standarde znanj za pristop k
posameznemu izpitu.
Programe lahko izvajajo le strokovni delavci v športu z ustrezno usposobljenostjo in veljavno licenco
KZS za tekoče leto. Posredovanje programov nepooblaščenim osebam ni dovoljeno in ima za posledico
disciplinski postopek po pravilih KZS in odvzem Znaka kakovosti.
Programi in izpiti se lahko izvajajo samo v ocenjenih jahalnih šolah. Za izvajanje programov je potrebna
primerna infrastruktura in dobro izšolani konji. Ocenjevalni kriteriji v postopku ocenjevanja jahalnih
šol in konjeniških centrov so sestavljeni tako, da mora jahalna šola oziroma konjeniški center, če ta
izvaja programe šole jahanja, za pridobitev pravice do izvajanja programov, izdajanja gradiv in izvajanja
izpitov izpolnjevati pogoje za pridobitev najmanj ocene ƱƱ. To zagotavlja izvajanje programov na
nivoju, ki je opredeljen v programih.
14. člen
(Dodatni pogoji glede infrastrukture)
V primeru, da jahalna šola ne izpolnjuje vseh kriterijev glede lastne razpoložljive infrastrukture, lahko
predloži pisno soglasje drugega člana KZS s primerno infrastrukturo za uporabo le-te za izvajanje svoje
dejavnosti. Infrastruktura se mora nahajati v neposredni bližini ocenjevane jahalne šole, omogočati
mora reden in peš dostop. V tem primeru se infrastruktura upošteva pri ocenjevanju. V postopku
ocenjevanja mora biti komisiji omogočen ogled objekta.
Velja tudi soglasje javnih zavodov za šport, ki izvajajo dejavnost trženja športnih objektov za
konjeništvo in niso člani KZS.
Vsi izpiti morajo biti v primeru, da je to edini primeren objekt ocenjene jahalne šole, najavljeni in
izvedeni na tej lokaciji. Vse spremembe v zvezi s pravico do uporabe takšne infrastrukture mora
ocenjena jahalna šola javiti KZS/SKA.
Izvajanje izpitov na lokacijah in pri ponudnikih, ki niso člani KZS (z izjemo javnih zavodov za šport), ni
dovoljeno.
VI. Cenik storitev in označevalne table
15. člen
(Cenik storitev)
Stroške ocenjevanja in uporabe označevalnih tabel nosi vlagatelj. Cene na podlagi predloga SKA potrdi
UO KZS.
Ocenjevanje se plača vsakokrat pred izvedbo.

16. člen
(Ocenjevalne table)
Ocenjevalne table so last KZS in jih vlagatelj prejme v uporabo za čas veljavnosti ocene in za to plača
uporabnino po veljavnem ceniku. V primeru, da vlagatelj ne pristopi k ponovnemu ocenjevanju ali
preneha z dejavnostjo, mora tablo vrniti KZS.
VII. Odvzem znaka kakovosti in z njim pridobljenih pravic
17. člen
(Odvzem znaka kakovosti)
Znak kakovosti in z njim pridobljene pravice se lahko članu KZS odvzamejo v primeru, da se ob
ponovljenem rednem ali izrednem ocenjevanju ugotovi, da član ne izpolnjuje več zahtevanih kriterijev,
navedenih v vprašalniku ali v primeru kršitev, navedenih v 2 odstavku 13. člena tega pravilnika oziroma
kršitev določil Pravilnika o uporabi programov Jahač 1 in Jahač 2.
V prvem primeru o tem odloča komisija za ocenjevanje kakovosti jahalnih šol in konjeniških centrov, v
drugem primeru pa disciplinska komisija na podlagi predloga SKA.
Pravice, povezane s pridobljeno oceno, se lahko članu KZS začasno ali trajno odvzame tudi v primeru
neplačanih obveznosti do KZS. O tem odloča UO KZS.
VIII. Prehodne in končne določbe
18. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko ga potrdi UO KZS.

Predsednica KZS
Mag. Polona Rifelj l.r.

